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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et liidu poliitikavaldkonnad tuleks VKEde huvides innovatsiooni, 
majanduskasvu, konkurentsivõime, rahvusvahelistumise, ettevõtluse, ressursside 
tootlikkuse, bürokraatia vähendamise, inimressursside kvaliteedi ja keskkonnaalase ja 
sotsiaalse vastutuse seisukohalt tihedamalt lõimida;

2. märgib, et (15–24-aastaste) Euroopa noorte töötuse määr on jõudnud jätkusuutmatu 23%-
ni ning on üle 50% liikmesriikides, mida kriis tabas kõige rängemini; juhib tähelepanu 
sellele. et selline tohutu noorte töötuse määr põhjustab määratu ajude äravoolu ja 
vähendab märgatavalt meie võimet luua jätkusuutlikku majanduskasvu tulevikus;

3. rõhutab, et vaba ja õiglane konkurents ühtsel turul, mida toetavad ühtsed standardid, on 
olulise tähtsusega majanduskasvu ja innovatsiooni ning seeläbi ka tööhõive 
suurendamiseks liidus;

4. juhib tähelepanu sellele, et ELi rohkem kui 20 miljonit VKEd moodustavad 99% 
ettevõtjatest ning on majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni 
peamisi tekitajaid;

5. tervitab viimaste aastate jooksul toimunud sotsiaalmajanduse kui ELi uue ettevõtluse 
vormi kasvu; palub liikmesriikidel suurendada programme, mis edendavad selle loomist ja 
arengut;

6. juhib tähelepanu sellele, et ettevõtetel on aga sageli probleeme raha leidmisega 
teadusuuringute rahastamiseks, uute toodete arendamiseks või uutele turgudele 
sisenemiseks;

7. juhib tähelepanu sellele, et ettevõtte loomiseks Euroopas kulub neli (Belgias) kuni 40 
päeva (Maltas)1;

8. väljendab heameelt ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate programmi (COSME) üle ja programmi „Horisont 2020” raames ettenähtud 
VKEde rahastamisvahendi üle; taunib siiski asjaolu, et COSME ja VKEde eelarve 
programmis „Horisont 2020” on mitmeaastase finantsraamistiku raames piiratud;

9. peab eriti tervitavaks COSME raames ette nähtud erimeetmeid, mille eesmärk on 
parandada ettevõtjate, eelkõige VKEde jaoks raamtingimusi, hõlbustada juurdepääsu 
rahalistele vahenditele ja turgudele ning edendada ettevõtlikkust ja ettevõtluskultuuri; 
rõhutab vajadust edendada ettevõtlusoskusi ja seda eelkõige − juba varasest east − noorte 
ja naiste hulgas; rõhutab, et Euroopa ettevõtluse arengu edendamise eelduseks on 
prognoositav ja selge õiguskeskkond; loodab, et ettevõtlust edendavad meetmed ja 
tegevused Euroopa või riigi tasandil hõlmavad kõiki ettevõtte liike, sealhulgas ühistuid, 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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tööndusettevõtteid, vabakutselisi ja sotsiaalseid ettevõtteid; väljendab erilist heameelt 
jätkuva toetuse üle programmide „Horisont 2020” ja COSME raames pakutavale 
omakapitali- ja laenurahastusele;

10. palub komisjonil tagada VKEdele parem juurdepääs struktuurifondidele eelkõige nõuete 
lihtsustamisega varem rahastatud projektidele, kaasrahastamise nõuete lihtsustamise, eri 
liiki VKEde parema suunamise ja VKEde rahastamist toetava võimekuse loomisega;

11. rõhutab teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust Euroopa VKEde konkurentsivõime, 
tootlikkuse, jätkusuutlikkuse ja töökohtade loomise potentsiaali suurendamisel ning 
märgib ära olulise tähelepanu, mida programm „Horisont 2020” ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut pööravad kõrge majanduskasvuga innovaatiliste 
VKEde loomisele ja toetamisele;

12. väljendab heameelt komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 
algatuse üle tühistada teatud ELi õigusaktid, mis liigselt koormavad Euroopa ettevõtjaid, 
eelkõige VKEsid;

13. on seisukohal, et programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” soodustab ettevõtlust ja 
töökohtade loomist;

14. rõhutab VKEde tähtsust mitte ainult töökohtade loomisel, vaid ka nende säilitamisel;

15. palub ELi rahastamismehhanismi, sh struktuurifondide, Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
programmi „Horisont 2020” ning Euroopa Investeerimispanga investeeringute paremat 
koordineerimist eelkõige innovaatiliste VKEde rahastamise puhul, ning palub hinnata 
asjaolusid, mis takistavad praegu mitme liikmesriigi pankadel andmast VKEdele ja 
reaalmajandusele raha või laenutagatisi;

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel olla rangem tulevaste ja kehtivate VKEsid ja 
konkurentsivõimet üldiselt käsitlevate eeskirjade mõju hindamisel;

17. palub toetada ELi ettevõtjate liikuvusprogramme, nagu programm „Erasmus noortele 
ettevõtjatele”, ning ettevõtluse lisamist riiklikesse õppekavadesse raames parimate tavade 
vahetamise kaudu;

18. on veendunud, et avaliku poliitika meetmetel (nt taskukohased laenud, nõustamisteenused 
avaliku sektori algatuste ja õigusaktide kohta, ettevõtlusinkubaatorid ja ettevõtluse 
kiirendajad, klastrid, tehnoloogiasiirde bürood, koolitamine, juhendamine jms) on oluline 
roll VKEde loomise ja arendamise toetamisel ja soodustamisel; on arvamusel, et 
võrgustikel ja heade tavade vahetamisel on sellega seoses tähtis roll; usub, et 
mittemateriaalne ja mitterahaline toetus, nagu juurdepääs teadmistele ja teabele, 
finantsalasele haridusele ja ärivõrgustikele, on oluline alustavate ettevõtjate ja VKEde 
jaoks oma tegevuse arendamisel; märgib, et selleks, et stimuleerida siseturgu ja 
väikeettevõtjate vahelist kaubandust, on eriti tähtis kutsekvalifikatsioonide vastastikune 
tunnustamine ja eri kaubanduseeskirjade vaheline koostoime;

19. märgib, et tegevust alustavad ettevõtted, mis pärast käivitusetappi muutuvad kiiresti ja 
tugevalt rahvusvaheliseks, annavad majandusse kasuliku panuse, kuna nad loovad 
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innovatsiooni, innustavad teiste ettevõtete uuendustegevust, osalevad rahvusvahelises 
tarneahelas ning loovad jätkusuutlikke ja kvaliteetseid töökohti; rõhutab siiski, et sellised 
ettevõtted seisavad käivitusetapis silmitsi märkimisväärsete takistustega ja neil on vähe 
kapitali, mistõttu ettevõtte loomise odav, lihtne ja kiire kord oleks neile kasulik;

20. märgib tervikliku toe loomise ja pakkumise olulisust alustavatele ettevõtjatele 
ettevõtlusinkubaatorite kaudu, mis annavad ettevõtjatele võimaluse katsetada oma ideid, 
tutvuda ettevõtluse struktuuridega ja astuda kontakti võimalike partnerite, klientide ja 
investoritega; rõhutab, et juhendamine ei ole vajalik mitte ainult ettevõtte loomise etapis, 
vaid ka käivitusetapile järgnevate kriitiliste aastate jooksul;

21. leiab, et VKEdel on Euroopa majanduses väga suur innovaatiline potentsiaal ja et nad 
mängivad väga olulist rolli juurdepääsu lihtsustamisel tööturule; avaldab kahetsust, et 
paljudes liikmesriikides on VKEd teadusuuringute, innovatsiooni- ja arengupoliitikast 
kõrvale jäetud, ja palub seda suundumust põhjalikult muuta;

22. märgib, et paljudes liikmesriikides puudub piisav tugi ja/või piisav regulatiivne raamistik, 
mis tagaks asjakohased tingimused noortele ja innovaatilistele ettevõtetele ning 
idufirmadele, ning rõhutab vajadust paremini koordineerida VKEdega seotud eri Euroopa, 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke meetmeid ja rahastamisvahendeid;

23. märgib, et ettevõtete konkurentsivõime parandamise ja tööhõive kaitsmise pikaajaline 
strateegia võib vajada ümberkorraldamist; kordab, kui tähtis on anda töötajatele teavet ja 
nendega konsulteerida, kui oodata on ümberkorraldamist, ning aidata seda juhtida; palub 
komisjonil esitada nii kiiresti kui võimalik ELi toimimise lepingu artikli 225 alusel ning 
pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist õigusakti ettepanek Euroopa Parlamendi 15. 
jaanuari 2013. aasta resolutsiooni üksikasjalike soovituste kohaselt;

24. tervitab VKEde testi loomist; peab siiski kahetsusväärseks, et vaid mõned liikmesriigid on 
selle oma riiklikesse otsustusprotsessidesse integreerinud;

25. usub, et ebaõiglane maksukonkurents liikmesriikide vahel mõjutab negatiivselt ettevõtete 
arengut, et VKEd on suuremate ettevõtetega võrreldes maksusüsteemis sageli 
ebasoodsamas olukorras ja et see takistab VKEde võimalikku arengut ja investeeringuid; 
pooldab ettevõtete tulumaksu süsteemide paremat kooskõlastamist ELis, milleks tuleks 
luua ühtlustatud maksubaas ja võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse 
maksuplaneerimise vastu;

26. palub liikmesriikidel jätkata selliste poliitikameetmete võtmist koos majanduslike ja 
õiguslike stimuleerimismehhanismidega, mis kujundavad kultuuri ja haridussüsteeme, ja 
luua selleks kõigi eri taseme haridusasutuste ja ettevõtete vahelisi koostöövõrke ja 
partnerlusi, et kaotada praegune akadeemiliste ringkondade ja turu vaheline lõhe ning 
lihtsustada teadlaste liikumist ülikoolidest ettevõtetesse, soodustades nii innovatsiooni; 
usub, et liikmesriigid peavad paremini vastama tööturu vajadustele, edendama eelkõige 
töökohapõhist õpet ja praktikat, samuti töötajate ümberõpet ning elukestva õppe 
pakkumist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma elujõulisi kõrgharidusest ja 
kutseõppest tööturule ülemineku mehhanisme, eriti esimest korda tööturule sisenevate 
noorte spetsialistide jaoks; kutsub üles arendama ettevõtluskursusi keskkooli taseme 
haridussüsteemides ning lisama ettevõtluse kui võtmepädevuse haridus- ja 
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koolitusprogrammidesse; 

27. rõhutab, et selleks, et saada üle praegu Euroopa ees seisvast oskustöötajate nappusest, on 
hädavajalik kiirendada naiste juurdepääsu teaduse ja tehnoloogiaga seotud haridusele ning 
erialadele, eelkõige uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas;

28. palub liikmesriikidel tugevdada rahvusvahelisemaks muutumise kultuuri teabe ja heade 
tavade esitamise ning teabevahetusplatvormi loomise kaudu; nõuab, et liikmesriigid 
arendaksid oskusi rahvusvahelise lähenemisviisiga ettevõtluse algatuste alal, suurendaksid 
idufirmadele kättesaadavate toetusvahendite läbipaistvust, toetaksid võrgustikke ja 
teabevahetust, mis ühendavad alustavaid ettevõtjaid võimalike investorite ja 
äripartneritega, tagaksid operatiivse nõustamise ja toetuse ka pärast käivitusetappi, et 
aidata ületada esimeste kriitiliste aastate probleeme ja luua stiimuleid tööhõiveks;

29. rõhutab hariduse ja oskuste edendamise vajadust ELis loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas (STEM), et vastata ettevõtete kasvavatele 
vajadustele lähiaastatel ning novaatorite ja ettevõtjate arengule tulevikus; rõhutab vajadust 
pöörata tähelepanu naiste vähenevale osalemisele STEMi valdkondades ning veelgi 
laiendada ELi talendiressursse;

30. märgib ära positiivse mõju tööhõivele kutseharidussüsteemis, kus seotakse teoreetiline 
koolitus praktilise kogemusega; seoses sellega rõhutab era- ja avaliku sektori tiheda 
koostöö ning sotsiaalpartnerite kaasamise olulisust;

31. rõhutab, et on tähtis võimaldada noortele eurooplastele ettevõtlusalane haridus ja 
edendada ettevõtlust soosivaid hoiakuid; sellega seoses märgib Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) olulist rolli ettevõtluskultuuri edendamisel hariduse, 
koolituse ja praktika kaudu; märgib, et kõik EITi teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
toetavad aktiivselt ettevõtlust vastavates valdkondades õppekavade arendamise kaudu, 
mille abil ühendatakse tipptasemel teadus ja innovatsioon ettevõtlusalaste oskuste ja 
kogemustega, valmistades sel viisil ette tulevasi ettevõtjaid ning levitades olemasolevates 
ettevõtetes innovaatilist ja ettevõtlikku mõtteviisi;

32. usub eakate ettevõtluse edendamise tähtsusesse, et ära kasutada eakate märkimisväärset 
ärialast kogemust innovatsiooniprotsessis, pikendades seeläbi töövõimelist iga ning 
säilitades asendamatuid oskusi tööturul;

33. toetab ELi tasandi algatusi, mis aitavad VKEdel pääseda kergemini ligi suurematele 
rahalistele ressurssidele, sest need teevad rahastamise noortele ja innovaatilistele 
ettevõtetele kättesaadavamaks ning soodustavad innovatsiooni stimuleerivate 
mehhanismide vastuvõtmist riiklikul tasandil (näiteks maksusoodustus teadus- ja 
uuendustegevuse rahastamiseks) ja vähendavad ebavõrdsust liikmesriikide vahel; toetab 
algatusi, mille eesmärk on julgustada ebaõnnestunud ettevõtjaid, et anda neile teine 
võimalus ja mitte heidutada neid riski võtmast;

34. leiab, et Euroopa VKEd sõltuvad tugevalt pankadepoolsest rahastamisest ja et see 
suurendab nende haavatavust; märgib, et rahastamise uutel vormidel innovaatiliste 
programmide kaudu ja pangaga mitteseotud viisidel, nagu ettevõtjatevahelistel laenudel, 
ühisrahastamisel ja ühistu ärimudelitel, mikrolaenudel ja muudel vahenditel on reaalseid 
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hüvesid, kuna need tagavad VKEdele uute töökohtade loomiseks vajalikud 
investeeringud; on seisukohal, et uued rahastamise vormid võivad kasuks tulla 
alustavatele dünaamilistele ettevõtetele, kellel on oma uudsuse tõttu raske pääseda ligi 
traditsioonilistele rahastamise allikatele; tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon 
tunnustab võimalikke alternatiivseid rahastamisallikaid alustavate ja ülevõetavate VKEde 
jaoks ning et ta uurib raamistiku loomise ja toetamise võimalusi nende lähenemisviiside 
jaoks; kutsub komisjoni üles uurima, kuidas nende rahastamisallikate mõjujõudu saaks 
edaspidi suurendada, et aidata mikroettevõtteid ja VKEsid, ning tegelema reguleerimis-, 
haridus- ja teadusuuringutealaste vajadustega selles valdkonnas; palub liikmesriikidel, kes 
teevad koostööd sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmadega piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, selgitada välja need strateegilised sektorid, mis sobivad alternatiivsete 
rahastamisvõimalustega projektidele, eelkõige piirkondades, kus tavapärane majandus ei 
suuda piisavalt täita konkreetseid majanduslikke ja sotsiaalseid vajadusi; 

35. peab ülimalt oluliseks, et liikmesriigid rakendaksid direktiivi 2011/7/EL (hilinenud 
maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul), mille kohaselt, arvestades tehinguid 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, ei tohi lepinguline maksetähtaeg ületada artikli 4 lõikes 3 
sätestatud ajavahemikke, välja arvatud juhul, kui lepingus on selgesõnaliselt teisiti kokku 
lepitud ja kui see on lepingu eripära või konkreetse suunitluse tõttu objektiivselt 
põhjendatud, ning mingil juhul ei ületa 60 kalendripäeva; 

36. rõhutab eeskirjade lihtsustamise ja ühtlustamise ning finants- ja maksusoodustuste 
pakkumise vajadust, et võimaldada äriinglitel, seemne- ja riskikapitali investoritel teostada 
innovaatiliste ja alustavate ettevõtjate piiriülest rahastamist ning et luua Euroopa 
riskikapitali piirkond; rõhutab, kui tähtis on alandada makse, mida kohaldatakse 
teaduspõhistesse ja uuenduslikesse VKEdesse tehtud investeeringute kapitalitulude suhtes;

37. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada kohalikke omavalitsusi ja VKEde ühendusi, et 
edendada kohalikke tootmistingimusi ja toodete kvaliteeti, sealhulgas ettevõtete 
koondamise kaudu ühistesse teadus- ja arendustegevuse projektidesse;

38. usub, et innovatsioon VKEdes toetab oluliselt töökohtade loomist; juhib tähelepanu 
sellele, et innovatsioonisüsteemis edukaks osalemiseks peavad VKEd pöörama suurt 
tähelepanu innovaatilisele tegevusele ning abi tuleb paremini kohandada nende tegelikele 
vajadustele;

39. palub komisjonil viia VKE teste läbi läbipaistvalt ja korrektselt, et välja töötada õigusakte 
ning kiiremas korras pakkuda leebemat õiguskorda ja erandeid paljude õigusaktide 
ettepanekute hulgast VKEde kulude oluliseks vähendamiseks;

40. rõhutab, et mitteinnovaatilised ja olemasolevad VKEd, kes soovivad laieneda uutele 
turgudele või anda üle omandiõiguse, vajavad vajaliku rahastamise tagamiseks tihti 
riiklikku toetust;

41. väljendab heameelt VKEde rahastamisvahendi loomise üle programmi „Horisont 2020” 
raames, mis võimaldab juurdepääsu rahalisele ja mitterahalisele abile innovatsiooniliste 
ideede rakendamiseks; kutsub komisjoni üles esitama enne 2014. aastat rahastamisvahendi 
kõige VKE-sõbralikumal viisil ühe sihtotstarbelise asutuse kaudu, et esitada projekte alt 
üles ning toetada igat liiki innovatsiooni, sealhulgas mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
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innovatsiooni;

42. rõhutab, et kõik VKEde toetusmeetmed peavad olema kohaldatavad füüsilisest isikust 
ettevõtjale, eelkõige selles osas, mis puudutab erinevaid sotsiaalkindlustuse süsteeme ning 
sotsiaalkindlustuse ja tööalaste riskide ennetamisega ette nähtud hüvesid;

43. usub, et tuleks võtta meetmeid, et lihtsustada ja vähendada kümne kõige koormava 
õigusakti halduskoormust VKEde suhtes;

44. väljendab heameelt REACH-määruse kohaste VKEdele kehtestatud registreerimistasude 
vähendamise üle, kuigi tasud moodustavad murdosa üldistest nõuete täitmisega seotud 
kuludest; on aga väga mures selle pärast, et REACH-määrusega seotud esialgseid 
kuluarvestusi alahinnati ja praeguseks on erinevus juba 1 miljardi euro suurune ning 
suureneb veelgi;

45. rõhutab asjaolu, et lisaks interneti rollile sotsiaalse suhtluse platvormina on internetil ka 
roll sellise platvormina, mille kaudu kõik kodanikud saavad pakkuda teenust või 
innovaatilist toodet ükskõik millisele teisele kodanikule, samuti aitab suurendada 
vajalikku rahastamist, ning et see on digitaalse ühtse turu keskne põhimõte, ja nõuab 
piiriülese kauplemise tõkete eemaldamist nii palju kui võimalik; märgib digitaalmajanduse 
tähtsust töökohtade ja VKEde loomises, eriti kui see on seotud sektoritega, milles Euroopa 
on kaua edukas olnud, näiteks loomemajandus, kultuuripärand ja turism; on seisukohal, et 
digitaalse ühtse turu lõpuleviimine soodustab VKEde toetamist ja arengut; peab vajalikuks 
tagada, et vajalik kvalifitseeritud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia personal oleks 
saadaval ning et Euroopa kodanikud omaksid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamiseks vajalikke digitaalseid oskusi; rõhutab, et isikupuutumatus ja ettevõtjate 
andmete kaitse peavad olema alati tagatud;

46. rõhutab võimalust, mida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pakub tootlikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamiseks; rõhutab digitaalse ühtse turu potentsiaali vallandamise 
vajadust ja juhib tähelepanu sellele, et innovaatilise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
idufirma rajamise maksumus on vähenenud viimase kümne aasta jooksul 100 teguri võrra 
peamiselt tänu sellistele tehnoloogiatele nagu ülikiire ja täieliku katvusega lairiba, 
pilvandmetöötlus, avatud lähtekoodiga tarkvara, avatud andmed ja juurdepääs avaliku 
sektori teabele;

47. rõhutab VKEde ebaproportsionaalse regulatiivse koormuse vältimise vajadust; usub, et 
komisjon peab tegema rohkem ära, et täita oma 2011. aasta kohustust pakkuda väiksemat 
reguleerimist VKEde puhul;

48. on seisukohal, et digitaalse ühtse turu lõpuleviimine soodustab VKEde toetamist ja 
arengut; peab vajalikuks tagada, et vajalik kvalifitseeritud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia personal oleks saadaval ning et Euroopa kodanikud 
omaksid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamiseks vajalikke digitaalseid 
oskusi;

49. rõhutab ettevõtete üldise tõhususe parandamise vajalikkust projektide ja vahenditega, mis 
tegelevad energiakasutuse küsimusega, et soodustada energiakulude vähendamist;
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50. usub, et mikroettevõtted peaksid kasu saama automaatsetest eranditest ning neid tuleks 
lisada üksnes neid toetavatesse määrustesse;

51. usub, et komisjon ja liikmesriigid peaksid edendama kavu, mis võimaldaksid esimest 
korda tööturule sisenevate spetsialistile lihtsamat juurdepääsu tööturule, vähendades 
eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamise keerukust ja tasu, kaasa arvatud 
kaudsete tööjõukulude alandamine; soovitab samas vaimus luua Euroopa tasandi mõiste 
„lihtsustatud staatusega ettevõtja” (auto-entrepreneur) tegevuste jaoks, mis on seotud 
Euroopa digitaalmajandusega;

52. rõhutab ELi eeskirjade tugevdamise vajalikkust toodete jälgitavuse alal, et võidelda 
võltsimise vastu ja luua kasulik vahend VKEde kasvu ergutamiseks; 

53. rõhutab, et töötajate põhiõigusi, töötervishoidu ja tööohutust ei tohiks ohustada 
dokumentatsiooni ja aruandlusega seotud kohustuse vähendamine;

54. rõhutab, et e-valitsus on eriti kasulik ettevõtetele, eelkõige VKEdele, kes puutuvad tihti 
kokku ületamatute takistustega piiriüleses tegevuses ELis, kuna see vähendab 
halduskulusid ja -koormust, suurendab tootlikkust, tõhusust, konkurentsivõimet, 
läbipaistvust, avatust, poliitika tõhusust, kättesaadavust ja lihtsustab menetlusi;

55. usub, et komisjoni hiljutine teatis õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 
kohta peaks olema ambitsioonikas algatus, et ehitada konkurentsivõimelisemat ELi, 
vähendades reguleerimisega seotud kulusid ettevõtete jaoks algatuste lihtsustamise, 
õigusaktide sobivuse kontrolli, tagasivõtmise ja kehtetuks tunnistamise kaudu.
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